Bliv struktør

Den lige vej til job

– Vær med til at skabe noget, du kan være stolt af!

Struktøruddannelsen:

Mange faktorer spiller ind i opbygningen og

Uddannelsesforløbet er samlet frem til hovedforløb 3, hvorefter

længden af dit uddannelsesforløb, fx:

du kan vælge din specialisering som enten brolægger, anlægseller bygningsstruktør.

Bygningsstruktør

• Om du er over eller under 25 år
• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring

Dit job kræver specialiseret viden om bl.a. byggepladsindretning,
arbejdsmiljø, kloakarbejde, maskinkørsel og belægningsarbejde.

• Om du har en anden uddannelse
• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter
• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed

Hvis du allerede har erfaring inden for branchen eller har en

• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem
praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

anden uddannelse, så kan et svendebrev opkvalificere dig som
medarbejder, så du står endnu stærkere på arbejdsmarkedet.

Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræddersyet,
så det passer dig og dine erfaringer.

Hvor kan jeg få arbejde?
Med dit svendebrev kan du arbejde i entreprenørvirksomheder,
på betonfabrikker eller starte din egen virksomhed.

Tilmelding: www.optagelse.dk
Har du brug for hjælp? Kontakt os:

Videreuddannelse
Du kan videreuddanne dig til:

Kontakt os – så hjælper vi dig bedst muligt
på vej til at opfylde din drøm:

• Bygningskonstruktør
• Bygningsingeniør
• Byggetekniker

Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær

Gode jobmuligheder:

Tlf.: 9633 2302

I fremtiden er der efterspørgsel på veluddannede medarbejdere.

E-mail: abje@amunordjylland.dk

Ved at tage struktøruddannelsen har du de nødvendige
certifikater og sikkerhedsuddannelser, som branchen kræver.

Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Tlf.: 9633 2253
E-mail: erik@amunordjylland.dk

Uddannelsesforløb
Grundforløb – GF2

Skole
20 uger

Hovedforløb

Inkl. svendeprøve

Praktik
6 uger

5 uger

6 uger

6 uger

6 uger

6 uger
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• Kort- og landmålingstekniker

Anlægsstruktør

Anlægsstruktør

Bygningsstruktør

Som anlægsstruktør er du ekspert i kloak og belægning.

Som bygningsstruktør bygger du op i højden

Du arbejder derfor oftest op til og med soklen på bygningsværker.

– fx vægge, søjler, bjælker på store betonbyggerier.

Uddannelsen er den rigtige for dig, hvis du gerne vil:

Uddannelsen er den rigtige for dig, hvis du gerne vil:

• Anlægge hovedkloak (under veje) og huskloak (ved beboelse)
• Arbejde med belægning, såsom anlæggelse af fortove, stier og terrasser
• Arbejde med både store og små maskiner dagligt: Gravemaskiner, dozere,
rendegravere og mange andre
• Lægge dræn for byggepladser
• Grave, flytte og planere jorden, så du kan støbe fundamenter
• Have ansvaret for byggepladsens indretning.

Du etablerer bl.a.:
• Fortove
• Pladser og terrasser
• Cykelstianlæg
• Betonbelægninger

• Skabe store konstruktioner i beton – i vand og på land
• Arbejde med forskellige materialer, såsom træ, stål, jern og plast
• Arbejde i højder på over 3 meter
• Have ansvaret for byggepladsens indretning.

• Veje
• Broer
• Kloak og afvanding
• Forsyningsledninger

Du kan derefter tage den teoretiske eksamen og blive kloakmester.

Du kan også blive
brolægger
Brolæggeren udfører granitbrolægning og andre belægninger på gader, indkørsler,
torve og pladser.
Du kan tage 1. og 2. hovedforløb hos AMU Nordjylland,
hvorefter du afslutter uddannelsen på en anden erhvervsskole.

• Boliger
• Fabrikker
• Sygehuse
• Skoler
• Havne

En stor del af dit arbejde involverer systemforskalling, hvor du bygger de midlertidige
konstruktioner, der former betonen.

• Jernbaner
Igennem uddannelsen færdiggør du den praktiske kloakmestereksamen.

Du bygger bl.a.:

Igennem din uddannelse får du også kompetencer inden for rørlæggerarbejde.

• Broer

